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รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

1 จางเหมา 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีนา เรืองสวาง 5,000.00              นางสาวมารีนา เรืองสวาง ราคาต่ําสุด 01-ก.ค.-65

2 ครุภัณฑ 83,100.00 83,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 83,100.00            หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด พ.9/2565 ลว 6 ก.ค. 65

3 ครุภัณฑ 27,700.00 27,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 27,700.00            หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด พ.10/2565 ลว 10 ก.ค. 65

4 วัสดุ 101,221.08       101,221.08        เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโตรเลียม 101,221.08          หจก.ละงูปโตรเลียม ราคาต่ําสุด 979/65(29 มิย.65)

5 วัสดุ 1,550.00           1,550.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 1,550.00              บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด ราคาต่ําสุด 1003/65(6 กค.65)

6 วัสดุ  5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด 5,000.00              บริษัท ทริมเมอร จํากัด ราคาต่ําสุด พ.203/65 ลว.16 มิ.ย. 65

7 วัสดุ  37,450.00 37,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 37,450.00            บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด พ.208/65 ลว.23 มิ.ย. 65

8 วัสดุ 11,600.00         11,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด 11,600.00            หจก.โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด ราคาต่ําสุด พ.209/65 ลว.24 มิ.ย. 65

9 วัสดุ 3,691.50           3,691.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 3,691.50              บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด พ.207/65 ลว.22 มิ.ย. 65

10 วัสดุ  3,000.00 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอรโดมา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3,000.00              บริษัท คอรโดมา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ราคาต่ําสุด พ.202/65 ลว.15 มิ.ย. 65

11 วัสดุ  2,850.00 2,850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 2,850.00              หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.205/65 ลว.20 มิ.ย. 65

12 วัสดุ  1,840.00 1,840.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 1,840.00              หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.204/65 ลว.17 มิ.ย. 65

13 วัสดุ  13,340.00 13,340.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 13,340.00            หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.206/65 ลว.21 มิ.ย. 65

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

14 วัสดุ  21,000.00 21,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 21,000.00            หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.200/65 ลว.13 มิ.ย. 65

15 วัสดุ  48,400.00 48,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอรโดมา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 48,400.00            บริษัท คอรโดมา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ราคาต่ําสุด พ.199/65 ลว.10 มิ.ย. 65

16 วัสดุ  8,100.00 8,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป เวิรล เทรด จํากัด 8,100.00              บริษัท ท็อป เวิรล เทรด จํากัด ราคาต่ําสุด พ.198/65 ลว.9 มิ.ย. 65

17 วัสดุ  1,500.00 1,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด 1,500.00              หจก.โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด ราคาต่ําสุด พ.197/65 ลว.8 มิ.ย. 65

18 วัสดุ  7,300.00 7,300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด 7,300.00              หจก.โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด ราคาต่ําสุด พ.196/65 ลว.7 มิ.ย. 65

19 วัสดุ  3,200.00 3,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 3,200.00              บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด พ.201/65 ลว.14 มิ.ย. 65

20 จางเหมา  3,852.00 3,852.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด 3,852.00              บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ราคาต่ําสุด พ.211/65 ลว.28 มิ.ย. 65

21 จางเหมา  35,077.81 35,077.81          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จํากัด 35,077.81            บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จํากัด ราคาต่ําสุด พ.212/65 ลว.29 มิ.ย. 65

22 จางเหมา  30,674.76 30,674.76          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จํากัด 30,674.76            บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จํากัด ราคาต่ําสุด พ.213/65 ลว.30 มิ.ย. 65

23 จางเหมา  37,061.59 37,061.59          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จํากัด 37,061.59            บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จํากัด ราคาต่ําสุด พ.214/65 ลว.1 ก.ค. 65

24 จางเหมา  9,961.70 9,961.70           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด 9,961.70              บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด ราคาต่ําสุด พ.215/65 ลว.4 ก.ค. 65

25 จางเหมา  14,268.45 14,268.45          เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด 14,268.45            บริษัท เด็นทาเนียร จํากัด ราคาต่ําสุด พ.218/65 ลว.11 ก.ค. 65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

26 จางเหมา  31,975.88 31,975.88          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด 31,975.88            บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ราคาต่ําสุด พ.216/65 ลว.5 ก.ค. 65

27 วัสดุ  3,520.30 3,520.30           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 3,520.30              ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด พ.210/65 ลว. 27 พ.ค. 65

28 เวชภัณฑ 22,000.00         22,000.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 22,000.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650507001 ลว 18 ก.ค. 65

29 เวชภัณฑ 27,500.00         27,500.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 27,500.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650507002  ลว 18 ก.ค. 65

30 เวชภัณฑ 18,250.00         18,250.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 18,250.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650507003  ลว 18 ก.ค. 65

31 เวชภัณฑ 18,250.00         18,250.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 18,250.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650507004  ลว 18 ก.ค. 65

32 เวชภัณฑ 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 10,000.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650507005  ลว 18 ก.ค. 65

33 วัสดุ 61,026.40         61,026.40          เฉพาะเจาะจง หจก.บุญชญา 61,026.40            หจก.บุญชญา ราคาต่ําสุด I650407001 ลว 18 ก.ค. 65

34 วัสดุ 6,940.00           6,940.00           เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย 6,940.00              เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I650407002  ลว 18 ก.ค. 65

35 วัสดุ 15,000.00         15,000.00          เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย 15,000.00            เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I650407003  ลว 18 ก.ค. 65

36 วัสดุ 3,616.60 3,616.60           เฉพาะเจาะจง เอกตรงเคมีภัณฑ(1985) 3,616.60              เอกตรงเคมีภัณฑ(1985) ราคาต่ําสุด I650407004  ลว 18 ก.ค. 65

37 วัสดุ 1,433.80 1,433.80           เฉพาะเจาะจง เอกตรงเคมีภัณฑ(1985) 1,433.80              เอกตรงเคมีภัณฑ(1985) ราคาต่ําสุด I650407005  ลว 18 ก.ค. 65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

38 วัสดุ 250.00 250.00              เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย 250.00                เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I650407006  ลว 18 ก.ค. 65

39 วัสดุ 3,500.00 3,500.00           เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย 3,500.00              เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I650407007  ลว 18 ก.ค. 65

40 วัสดุ 3,230.00 3,230.00           เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย 3,230.00              เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I650407008  ลว 18 ก.ค. 65

41 จางเหมา 755.00             755.00              เฉพาะเจาะจง รานประเสริฐยนต 755.00                รานประเสริฐยนต ราคาต่ําสุด 1033/65(19 กค.65)

42 จางเหมา 1,750.00           1,750.00           เฉพาะเจาะจง เพื่อนรถเซอรวิส 1,750.00              เพื่อนรถเซอรวิส ราคาต่ําสุด 1061/65(26 กค.65)

43 วัสดุ 459.00             459.00              เฉพาะเจาะจง ชช.ไอซ 459.00                ชช.ไอซ ราคาต่ําสุด 983/65(30 มิย.65)

44 วัสดุ 1,850.00           1,850.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ละงูปโตรเลียม 1,850.00              หางหุนสวนจํากัด ละงูปโตรเลียม ราคาต่ําสุด 1019/65(12 กค.65)

45 วัสดุ 250.00             250.00              เฉพาะเจาะจง รานจุฬาการไฟฟา 250.00                รานจุฬาการไฟฟา ราคาต่ําสุด 3358/65(25 กค.65

46 จางเหมา 3,900.00           3,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม เมดิคอลจํากัด 3,900.00              บริษัท ไพรม เมดิคอลจํากัด ราคาต่ําสุด 989/65(1 กค.65)

47 วัสดุ 200.00             200.00              เฉพาะเจาะจง รานอชิไฟโต 200.00                รานอชิไฟโต ราคาต่ําสุด 1055/65(25 กค.65)

48 วัสดุ 824.00             824.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด 824.00                บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 1022/65(12 กค.65)

49 วัสดุ 15,600.00 15,600.00          เฉพาะเจาะจง พี เมดิคอล ซัพพลาย 15,600.00            พี เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I6502070001 ลว 1 ก.ค.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

50 วัสดุ 11,272.00 11,272.00          เฉพาะเจาะจง พี เมดิคอล ซัพพลาย 11,272.00            พี เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I6502070002  ลว 4 ก.ค.65

51 วัสดุ 65,965.00 65,965.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 65,965.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I6502070003  ลว 1 ก.ค.65

52 วัสดุ 43,200.00 43,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 43,200.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I6502070004  ลว 4 ก.ค.65

53 วัสดุ 30,700.00 30,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 30,700.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I6502070005  ลว 5 ก.ค.65

54 วัสดุ 62,820.00 62,820.00          เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 62,820.00           

 ู  

สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด I650207006 ลว 1 ก.ค. 65

55 วัสดุ 4,330.00 4,330.00           เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 4,330.00             

 ู  

สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด I650207007 ลว 4 ก.ค. 65

56 วัสดุ 76,615.00 76,615.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 76,615.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต่ําสุด I650207008 ลว 1 ก.ค. 65

57 วัสดุ 28,083.00 28,083.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 28,083.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต่ําสุด I650207009 ลว 4 ก.ค. 65

58 วัสดุ 98,496.00 98,496.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอส.เมดิคอล ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 98,496.00           

    

เซอรวิส ราคาต่ําสุด I650207010 ลว 4 ก.ค. 65

59 วัสดุ 45,000.00 45,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โกลเบิ้ล ไซเอน เทค 45,000.00            บจก.โกลเบิ้ล ไซเอน เทค ราคาต่ําสุด I650207011 ลว 5 ก.ค. 65

60 วัสดุ 28,000.00 28,000.00          เฉพาะเจาะจง โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน 28,000.00            โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน ราคาต่ําสุด I650207012 ลว 6 ก.ค. 65

61 วัสดุ 15,000.00 15,000.00          เฉพาะเจาะจง โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน 15,000.00            โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน ราคาต่ําสุด I650207013 ลว 7 ก.ค. 65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

62 วัสดุ 4,075.00 4,075.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 4,075.00              หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650207014 ลว 7 ก.ค. 65

63 วัสดุ 79,780.00 79,780.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 79,780.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650207015 ลว 8 ก.ค. 65

64 วัสดุ 6,960.00 6,960.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เคทู เมดิคอล 6,960.00              บจก.เคทู เมดิคอล ราคาต่ําสุด I650207016 ลว 7 ก.ค. 65

65 วัสดุ 6,608.00 6,608.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส 6,608.00              หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส ราคาต่ําสุด I650207017 ลว 18 ก.ค. 65

66 วัสดุ          11,633.00 11,633.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส 11,633.00            หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส ราคาต่ําสุด I650207018 ลว 19 ก.ค. 65

67 วัสดุ          41,240.00 41,240.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 41,240.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650207019 ลว18 ก.ค. 65

68 วัสดุ          97,680.00 97,680.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 97,680.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650207020 ลว 19 ก.ค. 65

69 วัสดุ          42,550.00 42,550.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 42,550.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650207021 ลว 20 ก.ค. 65

70 วัสดุ          99,267.00 99,267.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 99,267.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต่ําสุด I650207022 ลว 18 ก.ค. 65

71 วัสดุ          85,000.00 85,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 85,000.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650207023 ลว 21 ก.ค. 65

72 วัสดุ          50,000.00 50,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 50,000.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650207024 ลว 22 ก.ค. 65

73 ครุภัณฑ 1,592,000.00 1,592,000.00      คัดเลือก หจก.เวลทโปรเฟสชั่นแนล 1,592,000.00        หจก.เวลทโปรเฟสชั่นแนล ราคาต่ําสุด 65/2565ลว 28 เม.ย.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

74 ครุภัณฑ 897,400.00 897,400.00        คัดเลือก บจก.ท็อป เวิรล เทรด 897,400.00          บจก.ท็อป เวิรล เทรด ราคาต่ําสุด 64/2565ลว 28 เม.ย.65

75 ครุภัณฑ 2,439,400.00 2,439,400.00      คัดเลือก บมจ.เซนตเมด 2,439,400.00        บมจ.เซนตเมด ราคาต่ําสุด 67/2565ลว 28 เม.ย.65

76 วัสดุ 40,785.00      40,785.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) 40,785.00            บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 1/2565 ลว 1 ต.ค.64

77 วัสดุ 27,330.00      27,330.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) 27,330.00            บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 1/2565 ลว 1 ต.ค.65

78 คาเชา 41,500.00      41,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.จี ดี โฟร 41,500.00            บจก.จี ดี โฟร ราคาต่ําสุด 94/2564 ลว 1 มิ.ย.64

79 เวชภัณฑ 960.00          960.00              เฉพาะเจาะจง พีซี ดรักเซ็นเตอร 960.00                พีซี ดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650107119 ลว 20 ก.ค. 65

80 เวชภัณฑ 1,925.00        1,925.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 1,925.00              หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด I650107120  ลว 20 ก.ค. 65

81 เวชภัณฑ 980.00          980.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 980.00                หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650107121  ลว 20 ก.ค. 65

82 เวชภัณฑ 4,350.00        4,350.00           เฉพาะเจาะจง พีซี ดรักเซ็นเตอร 4,350.00              พีซี ดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650107122  ลว 20 ก.ค. 65

83 เวชภัณฑ 3,852.00        3,852.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,852.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107123  ลว 20 ก.ค. 65

84 เวชภัณฑ 3,242.10        3,242.10           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,242.10              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107124  ลว 20 ก.ค. 65

85 ยา 2,985.30        2,985.30           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 2,985.30              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650107125  ลว 20 ก.ค. 65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

86 ยา 3,000.00        3,000.00           เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชั่น 3,000.00              แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชั่น ราคาต่ําสุด I650107126  ลว 20 ก.ค. 65

87 ยา 3,800.00        3,800.00           เฉพาะเจาะจง แมคโครฟารแลบ 3,800.00              แมคโครฟารแลบ ราคาต่ําสุด I650107127  ลว 20 ก.ค. 65

88 ยา 4,600.00        4,600.00           เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย 4,600.00             

  

คอล ประเทศไทย ราคาต่ําสุด I650107128  ลว 20 ก.ค. 65

89 ยา 1,500.00        1,500.00           เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา 1,500.00              ฟารมีนา ราคาต่ําสุด I650107129  ลว 20 ก.ค. 65

90 ยา 4,000.00        4,000.00           เฉพาะเจาะจง เอช.เค.เมดิซีน 4,000.00              เอช.เค.เมดิซีน ราคาต่ําสุด I650107130  ลว 20 ก.ค. 65

91 ยา 4,650.00        4,650.00           เฉพาะเจาะจง ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) 4,650.00              ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) ราคาต่ําสุด I650107131  ลว 20 ก.ค. 65

92 ยา 2,880.25        2,880.25           เฉพาะเจาะจง เจ เอส วิชั่น 2,880.25              เจ เอส วิชั่น ราคาต่ําสุด I650107132  ลว 20 ก.ค. 65

93 ยา 2,728.50        2,728.50           เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮั้ว 2,728.50              บ.ีเอ็ล.ฮั้ว ราคาต่ําสุด I650107133  ลว 20 ก.ค. 65

94 ยา 580.00          580.00              เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 580.00                เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650107134  ลว 20 ก.ค. 65

95 ยา 4,095.00        4,095.00           เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 4,095.00              ยูนีซัน ราคาต่ําสุด I650107135  ลว 20 ก.ค. 65

96 ยา 2,232.00        2,232.00           เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 2,232.00              โพส เฮลท แคร ราคาต่ําสุด I650107136  ลว 20 ก.ค. 65

97 ยา 4,950.00        4,950.00           เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 4,950.00              นิวไลฟ ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107137  ลว 20 ก.ค. 65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
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98 ยา 3,100.00        3,100.00           เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส (1979) 3,100.00              ท.ีโอ.เคมีคอลส (1979) ราคาต่ําสุด I650107138  ลว 20 ก.ค. 65

99 ยา 1,200.00        1,200.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 1,200.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650107139  ลว 20 ก.ค. 65

100 ยา 2,300.00        2,300.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 2,300.00              โรงงานเภสัชกรรมทหาร ราคาต่ําสุด I650107140  ลว 20 ก.ค. 65

101 ยา 2,440.00        2,440.00           เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 2,440.00              ยูโทเปยน ราคาต่ําสุด I650107141  ลว 20 ก.ค. 65

102 ยา 3,210.00        3,210.00           เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮั้ว 3,210.00              บ.ีเอ็ล.ฮั้ว ราคาต่ําสุด I650107142  ลว 20 ก.ค. 65

103 ยา 1,200.00        1,200.00           เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย 1,200.00             

  

คอล ประเทศไทย ราคาต่ําสุด I650107143  ลว 20 ก.ค. 65

104 ยา 3,441.12        3,441.12           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,441.12              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107144  ลว 20 ก.ค. 65

105 ยา 2,354.00        2,354.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 2,354.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107145  ลว 20 ก.ค. 65

106 ยา 3,210.00        3,210.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,210.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107146  ลว 20 ก.ค. 65

107 ยา 3,441.12        3,441.12           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,441.12              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107147  ลว 20 ก.ค. 65

108 จางเหมา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด 6,000.00              บริษัท ริคโค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 758/65(29 เมย.65)

109 จางเหมา 300.00             300.00              เฉพาะเจาะจง รานชางเสด 300.00                รานชางเสด ราคาต่ําสุด 1032/65(19 กค.65)
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110 จางเหมา 160.00             160.00              เฉพาะเจาะจง รานชาง ร.พ.ช (ชางดือควนไสน) 160.00                รานชาง ร.พ.ช (ชางดือควนไสน) ราคาต่ําสุด 1020/65(12 กค.65)

111 จางเหมา 5,640.00           5,640.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 5,640.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 891/65(7 มิย.65)

112 จางเหมา 500.00             500.00              เฉพาะเจาะจง รานอชิโฟโต 500.00                รานอชิโฟโต ราคาต่ําสุด 1031/65(19 กค.65)

113 จางเหมา 19,480.00         19,480.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 19,480.00            หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 837/65(24พค.65)

114 จางเหมา 14,100.00         14,100.00          เฉพาะเจาะจง อุสมานการชาง 14,100.00            อุสมานการชาง ราคาต่ําสุด 1024/65(18 กต.65)

115 จางเหมา 35,233.44         35,233.44          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา 35,233.44           

   ู

โยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 97/3/65(28 มิย.65)

116 วัสดุ 1,332.00           1,332.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด 1,332.00              บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 982/65(30 มิย.65)

117 วัสดุ 26,670.00         26,670.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 26,670.00            หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 702/65(12 เมย.65)

118 วัสดุ 10,800.00         10,800.00          เฉพาะเจาะจง นัสเซอรการพิมพ 10,800.00            นัสเซอรการพิมพ ราคาต่ําสุด 902/65(9 มิย.65)

119 จางเหมา 14,000.00         14,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต สตูล 14,000.00            หจก.ดิยางยนต สตูล ราคาต่ําสุด 1000/65(5 กค.65)

120 จางเหมา 10,260.00         10,260.00          เฉพาะเจาะจง อุสมานการชาง 10,260.00            อุสมานการชาง ราคาต่ําสุด 1026/65(18 กค.65)

121 จางเหมา 15,200.00         15,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต สตูล 15,200.00            หจก.ดิยางยนต สตูล ราคาต่ําสุด 1025/65(18 กค.65)
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122 จางเหมา 18,842.70         18,842.70          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 18,842.70            บริษัท โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 967/65(27 มิย.65)

123 จางเหมา 3,950.00           3,950.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 3,950.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 703/65(12 เมย.65)

124 จางเหมา 4,900.00           4,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 4,900.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 800/65(12 พค.65)

125 จางเหมา 4,900.00           4,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 4,900.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 841/65(24 พค.65)

126 จางเหมา 3,450.00           3,450.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 3,450.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 840/65(24 พค.65)

127 เวชภัณฑ 9,656.00           9,656.00           เฉพาะเจาะจง พีซี ดรักเซ็นเตอร 9,656.00              พีซี ดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640107082 ลว 12 ก.ค.65

128 เวชภัณฑ 12,900.00         12,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 12,900.00            หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต่ําสุด I640107083 ลว 12 ก.ค.65

129 เวชภัณฑ 11,212.00         11,212.00          เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 11,212.00            ไทยกอส ราคาต่ําสุด I640107084 ลว 12 ก.ค.65

130 ยา 8,360.00           8,360.00           เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 8,360.00              สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640107085 ลว 12 ก.ค.65

131 ยา 6,840.00           6,840.00           เฉพาะเจาะจง เฮลทตี้ มี 6,840.00              เฮลทตี้ มี ราคาต่ําสุด I640107086 ลว 12 ก.ค.65

132 ยา 8,400.00           8,400.00           เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี 8,400.00              เอฟซีพี ราคาต่ําสุด I640107087 ลว 12 ก.ค.65

133 ยา 17,500.00         17,500.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 17,500.00            เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I640107088 ลว 12 ก.ค.65
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134 ยา 7,200.00           7,200.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 7,200.00              พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107089 ลว 12 ก.ค.65

135 ยา 44,352.00         44,352.00          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 44,352.00            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640107090 ลว 12 ก.ค.65

136 ยา 31,500.00         31,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 31,500.00            หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I640107091 ลว 12 ก.ค.65

137 ยา 12,375.00         12,375.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 12,375.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640107092 ลว 12 ก.ค.65

138 ยา 19,000.00         19,000.00          เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ 19,000.00            อารเอ็กซ ราคาต่ําสุด I640107093 ลว 12 ก.ค.65

139 ยา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง ทีแมน ฟารมาซูติคอล 5,000.00              ทีแมน ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I640107094 ลว 12 ก.ค.65

140 ยา 9,743.00           9,743.00           เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 9,743.00              เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต่ําสุด I640107095 ลว 12 ก.ค.65

141 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 6,000.00              เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I640107096 ลว 12 ก.ค.65

142 ยา 6,300.00           6,300.00           เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 6,300.00              ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640107097 ลว 12 ก.ค.65

143 ยา 16,050.00         16,050.00          เฉพาะเจาะจง บีเจเอช เมดิคอล 16,050.00            บีเจเอช เมดิคอล ราคาต่ําสุด I640107098 ลว 12 ก.ค.65

144 ยา 18,000.00         18,000.00          เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร 18,000.00            ที เอ็น พี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I640107099 ลว 12 ก.ค.65

145 ยา 62,730.00         62,730.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 62,730.00            วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I640107100 ลว 12 ก.ค.65
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146 ยา 20,175.00         20,175.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 20,175.00            หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I640107101 ลว 12 ก.ค.65

147 ยา 5,440.00           5,440.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบอเรตอรี่ 5,440.00              หจก.แอลบีเอส แลบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด I650107102 ลว 12 ก.ค.65

148 ยา 68,750.00         68,750.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 68,750.00            เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650107103 ลว 12 ก.ค.65

149 ยา 32,365.40         32,365.40          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 32,365.40            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650107104 ลว 12 ก.ค.65

150 ยา 8,050.00           8,050.00           เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) 8,050.00              ฟารมาแลนด (1982) ราคาต่ําสุด I650107105 ลว 12 ก.ค.65

151 เวชภัณฑ 24,824.00         24,824.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 24,824.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107106 ลว 12 ก.ค.65

152 เวชภัณฑ 7,725.40           7,725.40           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 7,725.40              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107107 ลว 12 ก.ค.65

153 ยา 16,777.60         16,777.60          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 16,777.60            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107108 ลว 12 ก.ค.65

154 ยา 11,984.00         11,984.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 11,984.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107109 ลว 12 ก.ค.65

155 ยา 15,087.00         15,087.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,087.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107110 ลว 12 ก.ค.65

156 ยา 10,379.00         10,379.00          เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 10,379.00            ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650107111 ลว 12 ก.ค.65

157 ยา 7,276.00           7,276.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 7,276.00              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650107112 ลว 12 ก.ค.65
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158 ยา 54,976.60         54,976.60          เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 54,976.60            ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650107113 ลว 12 ก.ค.65

159 ยา 89,880.00         89,880.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 89,880.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107114 ลว 12 ก.ค.65

160 ยา 27,000.00 27,000.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 27,000.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107115 ลว 12 ก.ค.65

161 ยา 49,969.00         49,969.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 49,969.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107116 ลว 12 ก.ค.65

162 ยา 17,890.40         17,890.40          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 17,890.40            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107117 ลว 12 ก.ค.65

163 ยา 5,692.40           5,692.40           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 5,692.40              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107118 ลว 12 ก.ค.65

164 วัสดุ 12,750.00         12,750.00          เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 12,750.00            ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I650307001 ลว 5 ก.ค.65

165 ยา 8,397.36           8,397.36           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,397.36              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650307002 ลว 5 ก.ค.65

166 วัสดุ 6,634.00           6,634.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 6,634.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650307003 ลว 5 ก.ค.65

167 วัสดุ 16,050.00         16,050.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 16,050.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650307004 ลว 5 ก.ค.65

168 วัสดุ 17,441.00         17,441.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 17,441.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650307005 ลว 5 ก.ค.65

169 วัสดุ 8,025.00           8,025.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,025.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650307006 ลว 5 ก.ค.65
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170 วัสดุ 3,100.00           3,100.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 3,100.00              ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I650307007 ลว 5 ก.ค.65

171 วัสดุ 1,880.00           1,880.00           เฉพาะเจาะจง เด็นท-เมท 1,880.00              เด็นท-เมท ราคาต่ําสุด I650307008 ลว 5 ก.ค.65

172 วัสดุ 1,519.40           1,519.40           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,519.40              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650307009 ลว 5 ก.ค.65

173 วัสดุ 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 1,500.00              ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I650307010 ลว 5 ก.ค.65

174 วัสดุ 2,890.00           2,890.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 2,890.00              ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I650307011 ลว 5 ก.ค.65

175 วัสดุ 4,815.00           4,815.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 4,815.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650307012 ลว 5 ก.ค.65

176 วัสดุ 1,100.00           1,100.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 1,100.00              ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I650307013 ลว 5 ก.ค.65

177 วัสดุ 749.00             749.00              เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 749.00                ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640307014 ลว 5 ก.ค.65

178 วัสดุ 4,750.00           4,750.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 4,750.00              ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I640307015 ลว 5 ก.ค.65

179 วัสดุ 4,494.00           4,494.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 4,494.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640307016 ลว 5 ก.ค.65

180 วัสดุ 11,310.00         11,310.00          เฉพาะเจาะจง ดีเอส ออลส 11,310.00            ดีเอส ออลส ราคาต่ําสุด I640307017 ลว 5 ก.ค.65

181 วัสดุ 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 7,500.00              แอคคอรด คอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I640307018 ลว 5 ก.ค.65
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182 วัสดุ 14,600.00         14,600.00          เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 14,600.00            ชูมิตร 1967 ราคาต่ําสุด I640307019 ลว 5 ก.ค.65

183 ครุภัณฑ 1,290,000.00 1,290,000.00      คัดเลือก บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค 1,290,000.00        บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค ราคาต่ําสุด 68/2565 ลว.28 เม.ย.65

184 ยา 44,531.62 44,531.62          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 44,531.62            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด G6507002 ลว 12 ก.ค.65

185 ยา 14,340.00 14,340.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 14,340.00            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด G6507003 ลว 12 ก.ค.65

186 ยา 2,745.40 2,745.40           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,745.40              องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด G6507001 ลว 12 ก.ค.65

187 วัสดุ 1,722.00 1,722.00           เฉพาะเจาะจง พรอมมิเนนท 1,722.00              พรอมมิเนนท ราคาต่ําสุด D650307001 ลว 5 ก.ค.65

188 วัสดุ 7,350.00 7,350.00           เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 7,350.00              แอคคอรด คอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด D650307002  ลว 5 ก.ค.65

189 วัสดุ 17,050.00 17,050.00          เฉพาะเจาะจง พรอมมิเนนท 17,050.00            พรอมมิเนนท ราคาต่ําสุด D650307003  ลว 5 ก.ค.65

190 จางเหมา 3,200.00           3,200.00           เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 3,200.00              นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 978/65(29 มิย.65)

191 จางเหมา 85,935.00         85,935.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 85,935.00            นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 977/65(29 มิย.65)

192 วัสดุ 7,698.65           7,698.65           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 7,698.65              ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด 875/65(1 มิย.65)

193 วัสดุ 2,550.00           2,550.00           เฉพาะเจาะจง กิจวดี  เจยจู 2,550.00              กิจวดี  เจยจู ราคาต่ําสุด 988/65(1 กค.65)
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194 วัสดุ 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยออยลปโตรเลียม 1,500.00              หางหุนสวนจํากัด ทรัพยออยลปโตรเลียม ราคาต่ําสุด 999/95(5 กค.65)

195 วัสดุ 23,035.00         23,035.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด 23,035.00            บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 926/65(16 มิย.65)

196 วัสดุ 28,300.00         28,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 28,300.00            บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด ราคาต่ําสุด 1015/65(8 กค.65)

197 จางเหมา 33,500.00         33,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี จํากัด 33,500.00            บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี จํากัด ราคาต่ําสุด 866/65(1 กค.65)

198 วัสดุ 7,000.00           7,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นายนคอม จํากัด 7,000.00              บริษัท นายนคอม จํากัด ราคาต่ําสุด 966/65(27 มิย.65)

199 วัสดุ 350.00             350.00              เฉพาะเจาะจง รานอชิโฟโต 350.00                รานอชิโฟโต ราคาต่ําสุด 972/65(28 มิย.65)

200 วัสดุ 33,320.00         33,320.00          เฉพาะเจาะจง ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส 33,320.00            ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส ราคาต่ําสุด 1013/65(8 กค.65)

201 วัสดุ 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด 5,000.00              บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด ราคาต่ําสุด 994/65(4 กค.65)

202 วัสดุ 14,045.00         14,045.00          เฉพาะเจาะจง กันตฤทัย  นานาภัณฑ 14,045.00            กันตฤทัย  นานาภัณฑ ราคาต่ําสุด 1014//65(8 กค.65)

203 วัสดุ 1,639.00           1,639.00           เฉพาะเจาะจง กันตฤทัย  นานาภัณฑ 1,639.00              กันตฤทัย  นานาภัณฑ ราคาต่ําสุด 976/65(29 มิย.65)

204 ยา 3,800.00           3,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบอเรตอรี่ 3,800.00              หจก.แอลบีเอส แลบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด I640107066 ลว.12 ก.ค.65

205 ยา 4,000.00           4,000.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 4,000.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640107067 ลว.12 ก.ค.65
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แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่
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 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

206 ยา 5,100.00           5,100.00           เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 5,100.00              ยูโทเปยน ราคาต่ําสุด I640107068 ลว.12 ก.ค.65

207 ยา 3,936.00           3,936.00           เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล 3,936.00              แสงไทยเมดิคอล ราคาต่ําสุด I640107069 ลว.12 ก.ค.65

208 ยา 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง เอเบิ้ล เมดิคอล 4,800.00              เอเบิ้ล เมดิคอล ราคาต่ําสุด I640107070 ลว.12 ก.ค.65

209 ยา 4,922.00           4,922.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 4,922.00              สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I640107071 ลว.12 ก.ค.65

210 ยา 3,980.00           3,980.00           เฉพาะเจาะจง แมคโครฟารแลบ 3,980.00              แมคโครฟารแลบ ราคาต่ําสุด I640107072 ลว.12 ก.ค.65

211 เวชภัณฑ 2,461.00           2,461.00           เฉพาะเจาะจง ซัมมิท เฮลธแคร 2,461.00              ซัมมิท เฮลธแคร ราคาต่ําสุด I640107073 ลว.12 ก.ค.65

212 เวชภัณฑ 2,568.00           2,568.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 2,568.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640107074 ลว.12 ก.ค.65

213 เวชภัณฑ 2,568.00           2,568.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 2,568.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640107075 ลว.12 ก.ค.65

214 เวชภัณฑ 2,568.00           2,568.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 2,568.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107076 ลว.12 ก.ค.65

215 เวชภัณฑ 3,959.00           3,959.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 3,959.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107077 ลว.12 ก.ค.65

216 ยา 4,847.10           4,847.10           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 4,847.10              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107078 ลว.12 ก.ค.65

217 ยา 3,672.00           3,672.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 3,672.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107079 ลว.12 ก.ค.65
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เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
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ซื้อหรือจาง

218 ยา 1,294.70           1,294.70           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,294.70              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107080 ลว.12 ก.ค.65

219 ยา 1,770.00           1,770.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,770.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107081 ลว.12 ก.ค.65

220 เวชภัณฑ 11,520.00         11,520.00          เฉพาะเจาะจง แม็กดีซีน 11,520.00            แม็กดีซีน ราคาต่ําสุด I640107031 ลว.1 ก.ค.65

221 ยา 56,100.00         56,100.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 56,100.00            วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I640107032 ลว.1 ก.ค.65

222 ยา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบอเรตอรี่ 5,000.00              หจก.แอลบีเอส แลบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด I640107033 ลว.1 ก.ค.65

223 ยา 7,757.50           7,757.50           เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ 7,757.50              อารเอ็กซ ราคาต่ําสุด I640107034 ลว.1 ก.ค.65

224 ยา 13,965.00         13,965.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 13,965.00            ไบโอจีนีเทค ราคาต่ําสุด I640107035 ลว.1 ก.ค.65

225 ยา 10,270.00         10,270.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 10,270.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640107036 ลว.1 ก.ค.65

226 ยา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง ยูเมดา 5,000.00              ยูเมดา ราคาต่ําสุด I640107037 ลว.1 ก.ค.65

227 ยา 8,790.00           8,790.00           เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 8,790.00              วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I640107038 ลว.1 ก.ค.65

228 ยา 5,600.00           5,600.00           เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา 5,600.00              ฟารมาดิกา ราคาต่ําสุด I640107039 ลว.1 ก.ค.65

229 ยา 5,204.00           5,204.00           เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 5,204.00              เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต่ําสุด I640107040 ลว.1 ก.ค.65
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ซื้อหรือจาง

230 ยา 6,720.00           6,720.00           เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม(เมดเมเกอร) 6,720.00              2เอ็ม(เมดเมเกอร) ราคาต่ําสุด I640107041 ลว.1 ก.ค.65

231 ยา 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา พลัส 9,000.00              พรีเมด ฟารมา พลัส ราคาต่ําสุด I640107042 ลว.1 ก.ค.65

232 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง เฮลทตี้ มี 6,000.00              เฮลทตี้ มี ราคาต่ําสุด I640107043 ลว.1 ก.ค.65

233 ยา 12,000.00         12,000.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 12,000.00            ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I640107044 ลว.1 ก.ค.65

234 ยา 16,000.00         16,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 16,000.00            หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I640107045 ลว.1 ก.ค.65

235 ยา 5,760.00           5,760.00           เฉพาะเจาะจง บางกอกดรัก 5,760.00              บางกอกดรัก ราคาต่ําสุด I640107046 ลว.1 ก.ค.65

236 ยา 5,885.00           5,885.00           เฉพาะเจาะจง เมดไลน 5,885.00              เมดไลน ราคาต่ําสุด I640107047 ลว.1 ก.ค.65

237 ยา 12,500.00         12,500.00          เฉพาะเจาะจง เอช.เค.เมดิซีน 12,500.00            เอช.เค.เมดิซีน ราคาต่ําสุด I640107048 ลว.1 ก.ค.65

238 ยา 6,600.00           6,600.00           เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร 6,600.00              ที เอ็น พี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I640107049 ลว.1 ก.ค.65

239 ยา 8,281.80           8,281.80           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,281.80              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640107050 ลว.1 ก.ค.65

240 ยา 8,089.20           8,089.20           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 8,089.20              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I640107051 ลว.1 ก.ค.65

241 ยา 5,350.00           5,350.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 5,350.00              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I640107052 ลว.1 ก.ค.65
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ซื้อหรือจาง

242 ยา 18,703.60         18,703.60          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 18,703.60            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107053 ลว.1 ก.ค.65

243 ยา 20,758.00         20,758.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 20,758.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107054 ลว.1 ก.ค.65

244 ยา 62,060.00         62,060.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 62,060.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107055 ลว.1 ก.ค.65

245 ยา 25,680.00         25,680.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 25,680.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107056 ลว.1 ก.ค.65

246 เวชภัณฑ 4,305.68           4,305.68           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 4,305.68              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640107057 ลว.1 ก.ค.65

247 เวชภัณฑ 3,500.00           3,500.00           เฉพาะเจาะจง พีซี ดรักเซ็นเตอร 3,500.00              พีซี ดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640107058 ลว.1 ก.ค.65

248 เวชภัณฑ 3,210.00           3,210.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,210.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640107059 ลว.1 ก.ค.65

249 เวชภัณฑ 3,900.00           3,900.00           เฉพาะเจาะจง พีซี ดรักเซ็นเตอร 3,900.00              พีซี ดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640107060 ลว.1 ก.ค.65

250 ยา 2,400.00           2,400.00           เฉพาะเจาะจง ทีแมน ฟารมาซูติคอล 2,400.00              ทีแมน ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I640107061 ลว.1 ก.ค.65

251 ยา 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ีดี.แอล 3,600.00              หจก. พ.ีดี.แอล ราคาต่ําสุด I640107062 ลว.1 ก.ค.65

252 เวชภัณฑ 3,315.00           3,315.00           เฉพาะเจาะจง เนิรสซิ่ง โฮม 3,315.00              เนิรสซิ่ง โฮม ราคาต่ําสุด I640107063 ลว.1 ก.ค.65

253 ยา 3,900.00           3,900.00           เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี 3,900.00              ไทยเอฟดี ราคาต่ําสุด I640107064 ลว.1 ก.ค.65
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โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
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ซื้อหรือจาง

254 ยา 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 1,500.00              แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I640107065 ลว.1 ก.ค.65

255 วัสดุ 10,815.00         10,815.00          เฉพาะเจาะจง กันตฤทัย  นานาภัณฑ 10,815.00            กันตฤทัย  นานาภัณฑ ราคาต่ําสุด 955/65(23 มิย.65)

256 วัสดุ 2,400.00           2,400.00           เฉพาะเจาะจง บังฮีมเครื่องครัว 2,400.00              บังฮีมเครื่องครัว ราคาต่ําสุด 971/65(28 มิย.65)

257 วัสดุ 23,560.00         23,560.00          เฉพาะเจาะจง รานไหมฟา มารเก็ตติ้ง 23,560.00            รานไหมฟา มารเก็ตติ้ง ราคาต่ําสุด 946/65(21 มิย.65)

258 วัสดุ 24,840.00         24,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 24,840.00            บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด ราคาต่ําสุด 960/65(24 มิย.65)

259 ครุภัณฑ 999,000.00       999,000.00        คัดเลือก บจก.เบทเทอรไลฟ เมดิแคร 999,000.00          บจก.เบทเทอรไลฟ เมดิแคร ราคาต่ําสุด 66/2565 ลว 28 เม.ย.65

260 เวชภัณฑ 2,900.00           2,900.00           เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ 2,900.00              ไทยเพียวดีไวซ ราคาต่ําสุด I650107001 ลว 1 ก.ค.65

261 ยา 700.00             700.00              เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 700.00                ยูโทเปยน ราคาต่ําสุด I650107002 ลว 1 ก.ค.65

262 ยา 4,950.00           4,950.00           เฉพาะเจาะจง ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) 4,950.00              ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) ราคาต่ําสุด I650107003 ลว 1 ก.ค.65

263 ยา 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 2,700.00              แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650107004 ลว 1 ก.ค.65

264 ยา 1,230.50           1,230.50           เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 1,230.50              เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I650107005 ลว 1 ก.ค.65

265 ยา 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา พลัส 2,700.00              พรีเมด ฟารมา พลัส ราคาต่ําสุด I650107006 ลว 1 ก.ค.65
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266 ยา 1,052.88           1,052.88           เฉพาะเจาะจง เจ เอส วิชั่น 1,052.88              เจ เอส วิชั่น ราคาต่ําสุด I650107007 ลว 1 ก.ค.65

267 ยา 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 2,700.00              ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด I650107008 ลว 1 ก.ค.65

268 ยา 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 2,700.00              โปลิฟารม ราคาต่ําสุด I650107009 ลว 1 ก.ค.65

269 ยา 4,100.00           4,100.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 4,100.00              พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107010 ลว 1 ก.ค.65

270 ยา 1,950.00           1,950.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส(1979) 1,950.00              ทีโอ เคมีคอลส(1979) ราคาต่ําสุด I650107011 ลว 1 ก.ค.65

271 ยา 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา 1,500.00              ฟารมีนา ราคาต่ําสุด I650107012 ลว 1 ก.ค.65

272 ยา 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง ทีแมน ฟารมา 4,500.00              ทีแมน ฟารมา ราคาต่ําสุด I650107013 ลว 1 ก.ค.65

273 ยา 1,250.00           1,250.00           เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 1,250.00              ยูโทเปยน ราคาต่ําสุด I650107014 ลว 1 ก.ค.65

274 ยา 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) 3,600.00              ทีพี ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) ราคาต่ําสุด I650107015 ลว 1 ก.ค.65

275 เวชภัณฑ 17,750.00         17,750.00          เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ 17,750.00            ไทยเพียวดีไวซ ราคาต่ําสุด I650107016 ลว 1 ก.ค.65

276 เวชภัณฑ 6,400.00           6,400.00           เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคอล จํากัด (มหาชน) 6,400.00              เทคโนเมดิคอล จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด I650107017 ลว 1 ก.ค.65

277 เวชภัณฑ 11,700.00         11,700.00          เฉพาะเจาะจง พีซี ดรักเซ็นเตอร 11,700.00            พีซี ดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650107018 ลว 1 ก.ค.65
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278 เวชภัณฑ 33,491.00         33,491.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 33,491.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107019 ลว 1 ก.ค.65

279 เวชภัณฑ 33,600.00         33,600.00          เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคอล จํากัด (มหาชน) 33,600.00            เทคโนเมดิคอล จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด I650107020 ลว 1 ก.ค.65

280 ยา 36,800.00         36,800.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 36,800.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650107021 ลว 1 ก.ค.65

281 ยา 6,656.00           6,656.00           เฉพาะเจาะจง วิทยาศรม 6,656.00              วิทยาศรม ราคาต่ําสุด I650107022 ลว 1 ก.ค.65

282 ยา 17,500.00         17,500.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 17,500.00            เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650107023 ลว 1 ก.ค.65

283 ยา 15,087.00         15,087.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,087.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650107024 ลว 1 ก.ค.65

284 ยา 18,900.00         18,900.00          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 18,900.00            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650107025 ลว 1 ก.ค.65

285 ยา 24,500.00         24,500.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 24,500.00            ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I640107026 ลว 1 ก.ค.65

286 ยา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 5,000.00              วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I640107027 ลว 1 ก.ค.65

287 ยา 92,000.00         92,000.00          เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 92,000.00            เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I640107028 ลว 1 ก.ค.65

288 ยา 13,680.00         13,680.00          เฉพาะเจาะจง เฮลทตี้ มี 13,680.00            เฮลทตี้ มี ราคาต่ําสุด I640107029 ลว 1 ก.ค.65

289 ยา 19,680.00         19,680.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 19,680.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640107030 ลว 1 ก.ค.65
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290 จางเหมา 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 5,000.00              นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 917/65(14 มิย.65)

291 จางเหมา 76,585.00 76,585.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 76,585.00            นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 918/65(14 มิย.65)

292 วัสดุ 7,350.00 7,350.00           เฉพาะเจาะจง รานไหมฟา มารเก็นตติ้ง 7,350.00              รานไหมฟา มารเก็นตติ้ง ราคาต่ําสุด 906/65(10 มิย.65)

293 ครุภัณฑ 13,400.00 13,400.00          เฉพาะเจาะจง รานไหมฟา มารเก็นตติ้ง 13,400.00            รานไหมฟา มารเก็นตติ้ง ราคาต่ําสุด 906/65(10 มิย.65)

294 วัสดุ 133,740.00 133,740.00        เฉพาะเจาะจง กันตฤทัย นานาภัณฑ 133,740.00          กันตฤทัย นานาภัณฑ ราคาต่ําสุด 916/65(14 มิย.65)

295 จางเหมา 18,939.00 18,939.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเทค จํากัด 18,939.00            บริษัท วอเทค จํากัด ราคาต่ําสุด 818/65(18 พค.65)

296 วัสดุ 1,800.00 1,800.00           เฉพาะเจาะจง รานสมนึกกระจก 1,800.00              รานสมนึกกระจก ราคาต่ําสุด 965/65(27 มิย.65)

297 ยา 16,349.60 16,349.60          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 16,349.60            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด G6506002 ลว.4 ก.ค.65

298 ยา 3,665.50 3,665.50           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,665.50              องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด G6506004 ลว.4 ก.ค.65

299 ยา 893.45 893.45              เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 893.45                องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด G6506004 ลว.4 ก.ค.65

300 ยา 4,275.00 4,275.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,275.00              องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด G6506003 ลว.4 ก.ค.65

301 จางเหมา 14,760.00 14,760.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) 14,760.00            บจก.เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 345/2565 ลว.16 มิ.ย.65
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302 ครุภัณฑ 13,000.00 13,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เวิรล เทรด 13,000.00            บจก.ท็อป เวิรล เทรด ราคาต่ําสุด 29/2565 ลว 10 มี.ค.65

303 วัสดุ 15,000.00 15,000.00          เฉพาะเจาะจง ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส 15,000.00            ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส ราคาต่ําสุด พ.8/2565 ลว. 17 มิ.ย. 65

11,884,230.14 11,884,230.14 11,884,230.14รวม
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